


األحاديــث  مــن  ــرة 
َّ

ميس مجموعــة  هــذه 

ــة  ــدارس العربي ــاب امل ــا ط املطهرةليحفظه

فــي املرحلــة األولــى مــن املراحــل الدراســية

تأليف 

ٰى 
الدكتور املفتيعبد الرحٰمن الكوثر املدنيحفظه اهلل تعال

خادم القرآن الكريم باملسجد النبوي الشريف سابقاً
وأستاذ الدراسات اإلسالمية بجامعة طيبة باملدينة املنورة سابقاً



اسـم الكتـاب: 

املرحـلة الدراسية: الدرجةـ األولى

املصنف:    الدکتور املفتي عبد الرحٰمن الكوثر حفظه اهلل

الناشر:  دار التصنيف والتحقيق واإلفتاء، معهدالترمذی 

ايجي سن سوسائتي شارع رائيوند بالهور

جمادى األولى ، 1443 هجری الطبعة الثانية: 

1000 العدد: 

دار التصنیف والتحقیق واإلفتاء، معہد الترمذی
 ايجي سن سوسائتي شارع رائیوند بالہور 

رقم الجـوال:  0306-4261556
Email: dartahqeeq@gmail.com



 أ  

 الفهرس 

 1 .................................................. بني اإلسالم عىل مخس 

ٍد  ِة نابِيِّناا ُُمامَّ الا ِن بِِرسا يَما ِ ِخ    ملسو هيلع هللا ىلص وأنه ملسو هيلع هللا ىلص ُوُجوُب اإلإ ناسإ أرسل إىل كافة الناس وا

 1 .............................................................. املِلاِل بِِملَّتِهِ 

 2 ....................................... ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله باهلل باُب أمهية اإليَمن  

ُسوِل   3 ....................... عىل كل من سواه من اخللق  ملسو هيلع هللا ىلص تقديم ُمبة الرَّ

 3 ................................... باب ما جاء يف فضل العلَمء واملتعلمي 

 5 ............................ باب ما جاء يف أمهية اإلخالص يف تعلم العلم

 6 ......................................... فضل من حفظ القرآن وعمل به

 7 ......................................... من قام بالقرآن لياًل ّوهناًرا باب فضل  

 8 ........................................ فضل من حفظ احلديث الرشيف 

 9 ................................ ا جاء أن الصالة من أفضل األعَمل باب م

 9 ...................................... باب ما جاء يف فضل الصلوات اخلمس 

الصلوات اخلمس والرتهيب من التقصري فيهن  ب الرتغيب يف املحافظة عىلبا

 ....................................................................... 10 

 11 .................................. باب فضل التأذين والتبكري إىل الصالة

 12 ........................................ جنازة  ی عل  ی باب ثواب من صل

 13 ............................ زكاة ماله طايبة هبا نفسه   ى ء يف فضل من أد باب ماجا 

اِة  كا انِِع الزَّ ِم ما  14 .................................................... بااُب إِثإ



 ب  

 14 ............................................ ب ما جاء يف فضل الصومبا

 15 ............................................................. باب احلج

 16 ................................... الرتغيب يف التعجل يف أداء احلج  اب ب

 16 .................................... باب ما جاء يف اإلحسان إىل الوالدين

باب الرتهيب عن عقوق الوالدين وقتل النفس واليمي الغموس وقول الزور

 ....................................................................... 17 

 19 ......................................... باب ما جاء يف مكارم األخالق

 20 ............................. باب من كانت له مظلمة ألخيه فليتحلل منه

 21 ...................................................... أحاديث األحكام

 21 ............................................ باب يف األذى يصيب اخلف 

 22 ........................................... باب ما جاء يف مفتاح الصالة 

 22 ............................... باب أداء صالة الفجر يف أول وقتها بمزدلفة

 23 ..................................... باب الصائم إذا أكل أو رشب ناسيًا 

 24 ........................ باب إخراج صدقة الفطر قبل الغدو لصالة العيد

 24 ................................................ باب ما جاء يف األضحية

 25 ................................ بل  صالة العيد فإنَم ذبح لنفسه باب من ذبح ق 

ى باب ماال   حّٰ  26 ............................................... به لعيبه  ُيضا

 

 

  



 ج  

 

 مقدمة 
عىل   والسالم  والصالة  العاملي،  رب  هلل  احلمد 

 سيد األنبياء واملرسلي وعىل آله وصحبه أمجعي. 

عىل  -أما بعد، فاعلم يا طالب العلم أن للسنة النبوية       

مكانة عظيمة يف   -صاحبها أفضل الصالة وأزكى التحية

األصل   وهي  للترشيع اإلسالم،  املعتمد  الثاين 

اإلسالمي، وهي التطبيق العميل ملا جاء يف القرآن العظيم  

فهي الكاشفة لغموض القرآن، املجلية ملعانيه، الشارحة  

القواعد   وضع  قد  القرآن  كان  وإذا  ومبانيه،  أللفاظه 

واألسس العامة للترشيع واألحكام فإن السنة عد عنيت 

ا  تلك  وبيان  القواعد،  تلك  وتفريع بتفصيل  ألسس 

 اجلزئيات. 

ولقد دعا سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  

مقالتي   سمع  امرًأ  اهلل  »نرض  فقال:  حديثه  حفظ  ملن 



 د  

فوعاها، وحفظها وبلغها، فرب مبلَّغ أوٰعى من سامع«  

هذا حديث متواتر رواه مجع كبري من الصحابة ريض اهلل  

األحادي  حفظ  أمهية  إىل  فنظر  عدة،  بألفاظ  ث عنهم  

التحية  –  النبوية وأزكى  الصالة  أفضل  صاحبها   -عىل 

ثَمنيا منها    للمدارس، ألفت بفضل اهلل تعاىل تسع رسائل

 مدارس العرصية.لوتاسعها ل ،لطلبة العلوم اإلسالمية 

الرسالة   هي  القاري   يدي  بي  هي  التي  الرسالة  وهذه 

األوىل من تلك الرسائل أسأل اهلل تعاىل أن يتقبلها مني  

وصىل اهلل عىل سيدنا ونبينا    ،هبا. هذا  يعتني ل عامل  ومن ك

 . تسليَم كثريا كثريا ُممد وعىل آله وصحبه وبارك وسلم

 كتبه العبد الفقري إىل اهلل تعاىل          

 د/عبد الرمحن الكوثر عفا اهلل عنه وعافاه             
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 بني اإلسالم عىل مخس

را  (1) ُعما ابإِن  ِن  ُسوُل    عا را الا  قا  :  قاالا

 ىلا الا : ُبنِيا اإِلسإ ِة أانإ الَّ   ُم عا ادا ها إٍس، شا   مخا

رَّ     إالَّ ها  إِلٰ  ًدا  ُُمامَّ أانَّ  الصَّ     ُسوُل  وا اِم  إِقا ِة،  الا وا

 
ِ
إِيتااء جِّ البايإِت. وا حا ، وا انا ضا ما ِم را وإ صا اِة، وا كا  الزَّ

 (1)  رواه مسلم   

ٍد   ُوُجوُب  بِيِّناا ُُمامَّ ِة نا الا ِن بِِرسا يَما ِ اإلإ

 الناس أرسل إىل كافة ملسو هيلع هللا ىلصوأنه ملسو هيلع هللا ىلص

ِخ  ناسإ تِهِ املِ  وا    لاِل بِِملَّ

  : أانَُّه قال   ملسو هيلع هللا ىلص   رسول    عن   هريرة  عن أيب   (2)

هذه   من  ٌد  أاحا يِب  ُع  ما ياسإ الا  بيده  ٍد  ُُمامَّ ُس  نافإ الَِّذي  وا

 

بااُب   ( 16)رقم  بأخرجه مسلم    -    1 النَّبِيِّ   كتاب اإليَمن،    قول 

  ٍإس ىلا مخا ُم عا الا سإ ِ  . ُبنِيا اإلإ
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ُوِديٌّ وال نارصإ  ِة َيا ُمَّ ِذي  األإ ِمنإ بِالَّ ُموُت ومل ُيؤإ ايِنٌّ ُثمَّ يا

اِب النَّارِ  حا ِسلإُت بِِه إال كان من أاصإ  (2) . رواه مسلم  ُأرإ

 ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله  باهلل اإليَمنأمهية  اُب ب

ةا  (3) را يإ ُهرا أايِب  نإ  النَّبِيُّ      عا ُسئِلا   : قاالا

     َما األاعإ ٌن  أايُّ  »إِيَما  : الا قا ُل؟  أافإضا ِل 

ا   ا؟ قا اذا : ُثمَّ ما ُسولِِه« ِقيلا را بِيِل  وا اٌد يِف سا : »ِجها لا

 ٌّج : »حا ا؟ قاالا اذا : ُثمَّ ما وٌر«  « ِقيلا ُ ْبإ  ما

 ( 3) البخاري  رواه

لِِب و  (4) بَّاِس بن عبد املإُطَّ عا ُه سمع    عن الإ نَّ أا

ُسولا  اقا   :يقول را ما   ذا ِن    طاعإ يَما ِ اإلإ

ٍد      ريض   من  مَّ بُِمحا وا ينًا  دِ ِم  الا سإ ِ بِاإلإ وا ا  بًّ را

 

وجوب إيَمن ( كتاب اإليَمن، باب  153)رقم  بأخرجه مسلم    -2

 . اإلسالمأهل الكتاب برسالة 

ورِ ،    (يف احلج 1519) رقم  ب   أخرجه البخاري  -3 ُ ِل احلاجِّ املاْبإ اُب فاضإ  . با



 3 

ُسواًل   (4)  رواه مسلم  . را

ُسوِل تقديم ُم  من  كل  عىل ملسو هيلع هللا ىلصبة الرَّ

 من اخللق  سواه 

أاناسٍ  (5) النبي    : قال    عن  ِمُن  :ملسو هيلع هللا ىلصقال  ُيؤإ الا 

ِدِه  لا وا وا الِِدِه  وا من  إليه  بَّ  أاحا أاُكونا  حتى  أحدكم 

اِعيا  النَّاِس أامجإ  (5)  رواه البخاري  . وا

  واملتعلميفضل العلَمء يف  ء ما جاباب 

ةا   (6) را يإ ُهرا أايِب  نإ  ُسولا   عا را    أانَّ 

  نإُه طاعا عا اُن انإقا نإسا ِ اتا اإلإ ا ما : ِإذا ُلهُ قاالا ما   عا

 

نإ   كتاب اإليَمن،  34  برقم  أخرجه مسلم  - 4 ِن ما يَما ِ ما اإلإ اقا طاعإ بااُب ذا

يِض   ا   را بًّ  . را

البخاري   -5 اإليَمن،   15  برقم   أخرجه  الرسول    كتاب  حب  باٌب: 

 من اإليَمن. 
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ٍد   لا ُع بِِه أاوإ وا ٍة أاوإ ِعلإٍم ُينإتافا اِريا ٍة جا قا دا ٍة إاِلَّ ِمنإ صا ثا إاِلَّ ِمنإ ثاالا

ُه.   ُعو لا دإ الٍِح يا  (  6)رواه مسلم  صا

نإ و (7) من  ملسو هيلع هللا ىلص ُسوُل را  الا : قا الا قا    معاوية  عا

  (7) به خريا يفقهه يف الدين. متفق عليه   يرد 

ةا   (8) فا يإ ُحذا نإ  ُسوُل   وعا را قاالا   :   قاالا

  ُل فاضإ ِعلإمِ :  ِل    الإ فاضإ ِمنإ  إيلَّ  بُّ  أاحا

ُع. را وا ُ ِدينِكُِم الإ ريإ خا ِة، وا ِعباادا   الإ

 ( 8) رواه البزار بإسناد حسن 

 

 الوصية،   ب ( كتا 8/405( ) 3084مسلم برقم ) أخرجه  - 6

يف  -  7 البخاري  )25/    1)   "صحيحه"أخرجه  برقم:   )71 )  

يف   )94/    3)   "صحيحه"ومسلم  برقم:   وزاد  .(1037( 

 (1700البزار )رشده« مسند البزار»وأهلمه 

حذيف-  8 مسند  يف  البزار  اليَمن    ةأخرجه  برقم    بن 

(2969 ( األوسط 452/ 1(  يف  والطْباين    ( 3960)   برقم   ( 
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الٍِك   (9) نإ أاناِس بإِن ما الا      وعا : قا الا ُسوُل قا  را

    يِف ُهوا  فا ِم  ِعلإ الإ طالاِب  يِف  جا  را خا نإ  ما

بِيلِ  .  سا ِجعا رإ تَّى يا  حا

 (9) حديث حسن صحيح :وقال رواه الرتمذي  

يف أمهية اإلخالص يف  ما جاءباب 

 تعلم العلم 

رسول    هريرة    أيبعن   (10) قال    قال: 

  جُه ى بِِه وا ن تعلَّما ِعلًَم ِِمَّا ُيبإتاغا   : »ما

 

(  262/ 2)  1703  برقم   ( والبيهقي يف شعب االيَمن4/196)

 وقال املنذري يف الرتغيب: إسناده حسن. 

باب فضل    (244/ 9) 2571  برقم  أخرجه الرتمذي يف سننه  -  9

العلم وقال  املعجم  :طلب  حديث حسن صحيح. والطْباين يف 

مسنده234/ 1) 380برقم  الصغري يف  والبزار    برقم   ( 

6020 (2 /292 ) 
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ِدإ   َيا إ  ملا نيا،  الدُّ ِمن  ضًا  را عا بِِه  لُيِصيبا  إاِل  لَُّمه  يتعا ال 

أخرجه   ِرحيها.  يعني:  ِة«  الِقياما يوما  اجلانَِّة  فا  رإ عا

 (10)  حديث صحيح لغريه  ذاوابن ماجة وه أبوداود

 فضل من حفظ القرآن وعمل به 

نإ   (11) بإدِ عا نإ أابِيِه    عا ، عا لاِميِّ اسإ ةا األإ دا يإ ِن ُبرا ،  بإ

ُسوُل  : قاالا را آنا   ":  قاالا ُقرإ أا الإ را نإ قا ما

ُنوٍر   ِمنإ  اًجا  تا ِة  ِقيااما الإ ما  وإ يا بِسا  ُألإ بِِه  ِملا  عا وا ُه  لَّما تاعا وا

تااِن الا   ِه ُحلَّ يإ الِدا ى وا سا ُيكإ ِس، وا مإ  الشَّ
ِ
ء وإ ُءُه ِمثإُل ضا وإ ضا

قُ  ِذ  يا بِأاخإ اُل:  ُيقا فا ُكِسيناا؟  بَِما  ِن:  ياُقوالا فا ياا  نإ الدُّ هِبَِما  وُم 

احلاكم   رواه   . آنا ُقرإ الإ ِدُكَما  لا اوا ذا ها ِديٌث    وقال:  حا

 

باب يف طلب    ،  يف العلم   (3664رقم ) أخرجه أبوداود ب   -  10

،  ( يف املقدمة252رقم ) ب، ورواه أيضًا ابن ماجة  العلم لغري  

 .باب االنتفاع بالعلم والعمل به 
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ِحيٌح ووافقه الذهبي    (11) صا

بإِد     (12) نإ عا ٍرو   وعا مإ ِن عا ُسوُل    بإ : قاالا را الا قا

    :"    ،أإ را اقإ آِن:  ُقرإ الإ اِحِب  لِصا اُل  ُيقا

نإِزلاكا   ما إِنَّ  فا ياا،  نإ الدُّ يِف  ُل  تِّ ُترا ُكنإتا  َما  كا تِّلإ  را وا تاِق،  ارإ وا

ا   ُؤها را قإ تا ٍة  آيا آِخِر  والرتمذي  "ِعنإدا  أبوداود  أخرجه   . 

 (12)  . هذا حديث حسن صحيح  وقال :

 باب فضل من قام بالقرآن لياًل ّوهناًرا 

قال: سمعُت رسولا    بن عمر   عن عبد   (13)

 ال حسدا إالَّ يف اثنتاِي : رجٌل آتاُه يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  

القرآنا فهو يقوُم به آناءا الليِل وآناءا النهاِر ورجٌل آتاُه  

 

احلاكم    -   11 ذكر 2086) رقم  برواه  القرآن،  فضائل  كتاب   )  

وآي   هذا فضائل سور،  احلاكم:  وقال  حديٌث صحيٌح   متفرقة، 

 وأقره عليه الذهبي. "عىل رشط مسلم، ومل خيرجاه  

 (  1464)  برقم ( ، وأبو داود 2915)  برقم  رواه الرتمذي -  12
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 (13) متفق عليه    اهللُ ماالً فهو ُينإِفُقُه آناءا الليِل و النهاِر.

نَّ تاما ُهوا أانإ يا ى أن يكون مثله واملراد باحلسِد هنا الِغبإطاُة، وا

 من غري أن تزول تلك النعمة عن صاحبها. 

 فضل من حفظ احلديث الرشيف 

بإدِ  (14) ن عا ُعوٍد        عا سإ ُت      بِن ما ِمعإ الا سا النَِّبيَّ     قا

 ُقوُل ا    : يا ُه    نارضَّ بالَّغا يإًئا فا ِمعا ِمنَّا شا ًأ سا را امإ

ُمبالَّ  فاُربَّ  ِمعا  سا َما  ِمنإ  كا ى  عا أاوإ اِمٍع. ٍغ  الرتمذي   سا   رواه 

 (14) حسن صحيح  وقال: هذا حديث 

 

يف فضائل القرآن، باب اغتباط   191/ 6أخرجه البخاري - 13

( يف صالة 815)   برقم   ، ومسلم5025برقم:  صاحب القرآن،  

 . املسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه

 (  34/ 5)2657 برقم  أخرجه الرتمذي يف سننه  -  14

الصحابة   من  كبري  مجع  رواه  متواتر  حديث    هذا 

 بألفاظ عدة. 
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 باب ما جاء أن الصالة من أفضل األعَمل 

ِن   (15) ابإ ُعودٍ عِن  سإ النَّبِيَّ      ما أالا  سا ُجاًل  را أانَّ 

  : َّالص قاالا  ُل  أافإضا ِل  َما األاعإ ُة  الا أايُّ 

بِيِل  اُد يِف سا ها ِن ُثمَّ اجلإِ يإ الِدا وا بِرُّ الإ ا وا تِها قإ    . لِوا

 ( 15) متفق عليه

 يف فضل الصلوات اخلمس    ب ما جاء با 

ُهريرة   (16) أايب  ُسول   عن  را  أانَّ 

    : واجُلُمعُة  "قاالا ُس،  اخلامإ لواُت  الصَّ

إ ُتغش الكباائِرُ  ا ملا ، ما يإنُهنَّ اا با
ارٌة ملِ ِة، كفَّ    "إِىل اجُلُمعا

 (16) رواه مسلم.

ةا  و (17) را يإ ُهرا أايِب  نإ  ُسولا    عا را  أانَّ 

 

البخاري    -   15 (  85)  رقمبومسلم    ، (2782)   رقم بأخرجه: 

(137  ) 

 . ، كتاب الطهارة، ( 14( )233رقم ) بمسلم   أخرجه -16
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    ِدُكمإ إًرا بِبااِب أاحا وإ أانَّ هنا ُتمإ لا أايإ : »أارا الا قا

نِِه   را ى ِمنإ دا بإقا لإ يا اٍت، ها رَّ إسا ما ٍم مخا وإ تاِسُل ِمنإُه ُكلَّ يا غإ يا

لِكا   ذا : »فا قاالا ٌء،  إ نِِه َشا را دا ِمنإ  ى  بإقا يا اُلوا: الا  قا ٌء؟«  إ َشا

ُحو  مإ ِس، يا امإ اِت اخلإ لاوا ثاُل الصَّ ا   ما ا« هِبِنَّ اخلإ    طاايا

 (17) مسلم.البخاري ورواه 

  الرتغيب يف املحافظة عىلباب 

اخلمس والرتهيب من   الصلوات

 التقصري فيهن 

بإِد   (18) عا نإ  ٍرو   عا مإ عا النَّبِيِّ    بإِن  ِن  عا

   ُأانَّه    : الا ًما فاقا وإ ةا يا الا را الصَّ كا افاظا    "ذا نإ حا ما

نإ   ما ِة، وا ِقيااما ما الإ وإ اًة يا ناجا اًنا، وا ها ُبرإ ُه ُنوًرا، وا اناتإ لا ا؟ كا يإها لا عا

الا   اٌن، وا ها الا ُبرإ ُه ُنوٌر، وا ُكنإ لا إ يا ا ملا يإها لا إ حُيااِفظإ عا اٌة، ملا انا   ناجا كا   وا

 

البخاري    -17 يف  مسلم  و   (،283)(  667) برقم    9/    2رواه 

 . كتاب املساجد
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قااُرونا  عا  ما ِة  ِقيااما الإ ما  وإ ِن  يا بإ  ِّ ُأيبا وا  ، انا اما ها وا  ، نا وإ عا فِرإ وا  ،

لاٍف   (18)  جيد أمحد بإسنادرواه   . خا

 الصالة  باب فضل التأذين والتبكري إىل

ةا  (19) را يإ ُهرا أايِب  نإ  ُسولا    عا را    أانَّ 

  
ِ
اء النِّدا يِف  ا  ما النَّاُس  لاُم  عإ يا وإ  »لا  : قاالا

يإِه   لا عا تاِهُموا  سإ يا أانإ  إاِلَّ  ُِدوا  َيا إ  ملا ُثمَّ  ِل،  األاوَّ فِّ  الصَّ وا

ِجرِي  الا  ا يِف التَّهإ لاُمونا ما عإ وإ يا لا ُموا، وا تاها يإِه،  الا سإ تاباُقوا إِلا سإ

بإِح،   الصُّ وا ِة  تاما العا يِف  ا  ما لاُمونا  عإ يا وإ  لا وإ  وا لا وا ا  مُها اتاوإ ألا

بإًوا«   (19) متفق عليه .  حا

له)  القرتعوا والتهجري ُهوا التبكري    الستهموا( أاي  ملسو هيلع هللا ىلصقاوإ

 

بن    مسند عبد  (،6576) أمحد يف مسنده برقم    أخرجه   -   18

العاص    بن  رجاله  عمرو  اهليثمي:  وقال  .قال  ثقات. 

 املنذري: إسناده جيد. 

 . (437)  برقم ومسلم ( 615) برقم البخاري  أخرجه  -  19
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ة  الا  . والعتمة: العشاء .إِىلا الصَّ

ةا و (20) را يإ نإ أايِب ُهرا ِن النَّبِيِّ    عا   عا

ُكلُّ   ُه  لا ُد  ها ياشإ وا تِِه  وإ صا ى  دا ما ُه  لا ُر  فا ُيغإ ُن  ذِّ »املإُؤا  : قاالا

ابِسٍ  يا وا طإٍب  إٌس    ،را مخا ُه  لا تاُب  ُيكإ ِة  الا الصَّ اِهُد  شا وا

» يإناُهَما ا با نإُه ما ُر عا فَّ ُيكا ًة وا الا ونا صا ُ ِعرشإ   أخرجه أبوداود   وا

 (20) هذا حديث صحيح و يف سننه

 علی جنازة  یباب ثواب من صل 

ةا   أايبا عن   (21) را يإ ُسوُل    ُهرا را قاالا   :  قاالا

  ا يإها لا ىلَّ عا تَّى ُيصا ةا حا اناازا ِهدا اجلإ نإ شا : »ما

اطااِن«،   ِقريا ُه  لا فا فانا  ُتدإ تَّى  حا ا  ها ِهدا شا نإ  ما وا اٌط،  ِقريا ُه  لا فا

  » ِ
يإ ظِيما عا ِ الإ

ابالايإ : »ِمثإُل اجلإ اطااِن؟ قاالا ِقريا ا الإ ما : وا  ِقيلا

 (21) رواه مسلم

 

ةً ويف رواية البخاري: ( 515أخرجه أبوداود)   - 20 جا را ينا دا ِ ِعرشإ بإٍع وا  . ِبسا

 . باب فضل الصالة عىل اجلنازة واتباعها   ( 945مسلم برقم )   أخرجه -   21
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زكاة ماله    ى من أد فضل  ماجاء يف  باب  

ُسهُ  يِّباًة هِباا نافإ  طا

اء  (22) دا رإ الدَّ أيب  ن  ُسول  عا را قاالا    قاالا 

     :  ٍن إِيَما عا  ما هِبِنَّ  اءا  جا نإ  ما إٌس  مخا

ىلا  ِس، عا امإ اِت اخلإ لاوا ىلا الصَّ افاظا عا نإ حا : ما انَّةا لا اجلإ داخا

ُسُجوِدِهنَّ   ُرُكوِعِهنَّ وا اما  ُوُضوئِِهنَّ وا صا ، وا اِقيتِِهنَّ وا ما وا

طاى   أاعإ بِياًل، وا يإِه سا تاطااعا إِلا بايإتا إِِن اسإ جَّ الإ حا ، وا انا ضا ما را

ُسهُ  اةا طايِّباًة هِباا نافإ كا  . «الزَّ

وا   ايِنّ يِف الإ را ا نااد جيدصغري اُه الطَّْبا  ( 22)  بِإِسإ

 

الصغري  -  22 يف  الطْباين  برقم: 56/ 2رواه  من  772،  باب   ،

 اسمه ُممد. وقال املنذري: رواه الطْباين بإسناد جيد.  

 ( 1/148)الرتغيب  
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اةِ  كا انِِع الزَّ ِم ما  بااُب إِثإ

ةا   (23) را يإ ُهرا أايِب  نإ  ُسوُل  قاالا   عا را قاالا   :  

    :"  اُه نإ آتا ااًل   ما ُه ُمثِّلا    ما اتا كا دِّ زا لامإ ُيؤا فا

ما   وإ ُقُه يا بِيباتااِن ُيطاوَّ ُه زا عا لا را اًعا أاقإ ِة ُشجا ما الِقيااما وإ اُلُه يا ُه ما لا

أإُخُذ   ِة، ُثمَّ يا نِيالِقيااما عإ تايإِه يا ِزما يإِه ُثمَّ   بِلِهإ قا ُقوُل أاناا    بِِشدإ يا

الُ  تا ما ُثمَّ   ، نإُزكا كا أاناا    چۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ   الا كا 

ةا   (23) رواه البخاري  ،  اآليا

وقيل اذلكر خاصة. واألقرع: اذلي ذهب شعر رأسه    الشجاع: احلية 
 :هما الَزبَدتَان اللتان يف الِشدقَني.تان الزبيب   من طول عمره. 

 الصوم  ما جاء يف فضل باب

أايِب   (24) نإ  ةا عا را يإ النَّبِيِّ      ُهرا ِن    عا

  : ُقوُل    "قاالا ِزي بِِه،    يا أاناا أاجإ ُم يِل وا وإ : الصَّ لَّ جا زَّ وا عا

ُجنٌَّة،   ُم  وإ الصَّ وا يِل،  أاجإ ِمنإ  ُه  با رُشإ وا لاُه  أاكإ وا ُه  تا وا هإ شا ُع  دا يا

 

 . باب إثم مانع الزكاة (1403) برقم   خاريبأخرجه ال- 23
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ِحيا   ٌة  حا فارإ وا طُِر،  ُيفإ ِحيا  ٌة  حا فارإ تااِن:  حا رإ فا ائِِم  لِلصَّ وا

بَّ  را ى  لإقا ِعنإدا يا أاطإياُب  ائِِم  الصَّ ِم  فا ُُلوُف  خلا وا ِمنإ      ُه، 

ِك   (24) متفق عليه  . ِريِح املِسإ

 خلوف: تغري رائحة الفم خللو املعدة بسبب اإلمساك عن الطعام. 

 باب احلج 

ِريِّ   (25) ُدإ اخلإ ِعيٍد  سا أايِب  نإ  ُسولا    عا را   أانَّ 

    : الا بإًدا    قاالا  "قا ُه  : إِنَّ عا ُت لا حإ حَّ صا

ُة   إسا يإِه مخا لا ِِض عا ِة يامإ يإِه يِف املإاِعيشا لا ُت عا عإ سَّ وا ُه، وا ما ِجسإ

اٍم ال يا  وا    "ملحروم فد إيلَّ أاعإ

 ( 25)  ابن حبان ورجاله رجال الصحيح رواه

 

  باب قول    يف التوحيد ،   (7492) أخرجه البخاري برقم  -  24

ومسلم   15الفتح:  چ ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ تعاىل: 

 . باب فضل الصيام يف الصيام ، ( 2678) برقم 

حبانأخرجه  -  25 صحيحه  ابن  احلج    (3703) برقم    يف  يف 

 قال اهليثمي يف جممع الزوائد: رجاله رجال الصحيح.  ، والعمرة
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 باب الرتغيب يف التعجل يف أداء احلج 

بَّاسٍ  (26) عا ِن  ابإ ِن  ُسوُل   عا را الا  قا  :   قاالا

  نإ «: »ما لإ جَّ ياتاعا لإ اجَّ فا ادا احلإ    أارا

 (26)    وقال: صحيح اإلسنادرواه احلاكم 

 الوالدين يف اإلحسان إىل ما جاء باب 

ةا   (27) را يإ نإ أايِب ُهرا ُجٌل إِىلا    :قاالا     عا اءا را ُسولِ    جا   را

     الا قا ُسولا   : فا را ا  قُّ  يا أاحا نإ  ما

كا   تِي قاالا ُأمُّ ابا حا ِن صا نإ قاالا ُثمَّ  النَّاِس بُِحسإ قاالا ُثمَّ ما

كا قاالا  نإ قاالا ُثمَّ ُأمُّ كا قاالا ُثمَّ ما نإ قاالا ُثمَّ أاُبوكا   ُأمُّ . ُثمَّ ما

  (27) متفق عليه 

 

  وقال:   ( 1732)   رقم ب  أول كتاب املناسكاحلاكم يف  رواه    -  26

 وسكت عنه الذهبي.  هذا حديٌث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه

 (،  4621)  رقم ب ( ومسلم5514) برقم  أخرجه البخاري  -27
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ملسلم:   رواية  أحق  ويف  من   ، اهلل  رسول  يا   : رجل  قال 

،  كأمَّ ، ثم ك أمَّ ك ، ثم الناس بحسن الصحبة ؟ قال : أمَّ 

 (2548 )مسلم:  ك ، ثم أدناك أدناك.اثم أب 

، املصاحبة املقرونة بلي اجلانب وطيب  املراد بحسن الصحبة 

 اخللق وحسن املعارشة واملالطفة واخلدمة وما إىل ذلك. 

الرتهيب عن عقوق الوالدين وقتل باب 

   وقول الزور النفس واليمي الغموس

عبد (28) العاِص      عن  بن  عمرو  عن    بن 

اُك    ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ   ا باائُِر: اإلرشإ : »الكا ُعُقوإ قاالا ُق  ، وا

ُموُس«.   ِس، والياِمُي الغا تإُل النَّفإ قا ِن، وا يإ الِدا  الوا

 (28) رواه البخاري. 

 

البخاري    -28 )أخرجه  كتا 6675برقم  والنذور،   ب (    اإليَمن 

 . باب اليمي الغموس
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حي التي  الغموس«:  سميت »اليمي  عامًدا،  كاذًبا  لفها 

 ألهنا تغمس احلالِفا يف اإلثم.  غموًسا 

ةا  و (29) را باكإ أايب  رُسوُل    عن  قاالا   :  قاالا

 ناا: باىلا    الا : »أ باائِِر؟« ُقلإ ِ الكا
ْبا بُِّئُكمإ بِأكإ ُأنا

رسولا   ا  اُك  يا »اإلرشإ  : قاالا وُعُقوُق  .   ،

قاوُل   وا »أال   : الا قا فا  ، لاسا فاجا ُمتَّكًِئا  انا  وكا ِن«  يإ الِدا الوا

يإتاُه  تَّى قلنا: لا ا حا ُرها رِّ وِر«. فَم زال ُيكا .الزُّ تا كا    سا

يإِه.  لا  (29) متفق عا

ةا  و (30) را يإ نإ أايِب ُهرا نإ النَّبِيِّ      عا   عا

ا  نإ يا ِغما أانإُف ِقيلا ما ِغما أانإُف ُثمَّ را ِغما أانإُف ُثمَّ را قاالا را

ُسولا   ا أاوإ    را مُها دا ِ أاحا
كِْبا ِه ِعنإدا الإ يإ وا كا أابا را نإ أادإ قاالا ما

 

البخاري     -29 برقم  أخرجه:  الشهادات  ما    (2654) يف  باب 

باب    (. 143( ) 87) يف اإليَمن برقم  قيل يف شهادة الزور، ومسلم  

 . الكبائر وأكْبها بيان 
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ُخلِ  دإ لامإ يا يإِهَما فا لا
ا  كِ . رواهاجلإ  (30) مسلم  نَّةا

 مكارم األخالق  يف ما جاء  باب

رسولا  عائشة  عن   (31) ُت  ِمعإ سا قالت:   :  

    ِن بُِحسإ ِرُك  ُيدإ لا املؤمنا  »إِنَّ  يقول: 

ائِِم«  ائِِم القا ةا الصَّ جا را  ُخُلقِه دا

 (31) إسناد صحيح بأخرجه أبو داود 

ةا  و (32) را يإ ُهرا أايِب  نإ  النَّبِيُّ    عا ُسئِلا   : قاالا

  : الا ، قا انَّةا ِخُل النَّاسا اجلإ ا ُيدإ ثارا ما نإ أاكإ عا

نإ  ُسئِلا عا ُُلِق« وا ُن اخلإ ُحسإ ى وا وا ِخُل         »التَّقإ ا ُيدإ ثارا ما أاكإ

 : الا قا ، فا ُج  "النَّاسا النَّارا رإ فا الإ ُم وا فا اِن: الإ فا وا اجإ  . األإ

 

( كتاب الْب والصلة واآلداب،  4627)رقم  بأخرجه مسلم  -  30

 . رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدمها عند الكْب، فلم يدخل اجلنة   باب 

أبوداود -   31 يف  4798)  برقم  4/252رواه  باب  األدب،  يف   )

 حسن اخللق، وإسناده صحيح.
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احلاكم     هذاحديث رواه  اإلسن   وقال:  ووافقه  صحيح  اد 

 ( 32) الذهبي 

مالك  عن  و (33) بن  النبي    أنس  أن 

    وا ُ وبارشِّ وا،  ُ ُتعاِّسِّ وال  وا  ُ »ياِّسِّ قال: 

ُروا  (33) متفق عليه  «.وال ُتنافِّ

باب من كانت له مظلمة ألخيه  

 اليوم  فليتحلل منه

ةا   (34) را يإ ُهرا أايِب  نإ  ُسوُل عا را الا  قا  : قاالا  ،   

  ِمنإ أِلاِخيِه  ٌة  ظإلاما ما ُه  لا اناتإ  كا نإ  »ما  :

بإلا أانإ  ، قا ما ُه ِمنإُه الياوإ لإ لَّ ياتاحا لإ ، فا
ٍ
ء إ ِضِه أاوإ َشا ُكونا    الا ِعرإ يا

 

 الرقاق.   ب (، كتا 7919رقم ) ب   يف مستدركه احلاكم    أخرجه: -  32

يف العلم، باب ما كان    171/ 1  ،69برقم:   البخاريأخرجه    -33

( يف اجلهاد،  1734)  برقم  يتخوهلم باملوعظة، ومسلم   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

 باب يف األمر بالتيسري وترك التنفري. 
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وا  ِمنإُه    الا ِدينااٌر  ُأِخذا  الٌِح  صا ٌل  ما عا ُه  لا انا  كا إِنإ  ٌم،  ها ِدرإ

ِمنإ   ُأِخذا  نااٌت  سا حا ُه  لا ُكنإ  تا إ  ملا إِنإ  وا تِِه،  ظإلاما ما ِر  دإ بِقا

يإِه« لا اِحبِِه فاُحِملا عا يِّئااِت صا  (34) رواه البخاري  سا

 أحاديث األحكام 

 خلفااألذى يصيب باب يف 

ةا  (35) را يإ ُهرا أايِب  نإ  النَّبِ     عا ِن  ا  ملسو هيلع هللا ىلص    يِّ  عا »إِذا  : قاالا

ا  يإِه فاطاُهوُرمُها اذاى بُِخفَّ طِئا األإ اُب«  وا ا  الرتُّ

 (35) صحيح  بإسناد رواه أبوداود 

واملراد باألذى النجاسة التي هلا ِجرم، إذا أصاب اخلف  

نجاسة هلا جرم فجفت فدلكه باألرض جازت الصاله 

 

من كانت له    باب   ، 2449، برقم: 129/ 3رواه البخاري    -   34

 . مظلمٌة عند الرجل فحللها له، هل يبي مظلمته

باب    الطهارة،   ب ، كتا 386برقم:   105/ 1أخرجه أبوداود  -   35

 . األذى يصيب النعل 
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 )خمترص القدوري( فيه. 

 يف مفتاح الصالة  ما جاء باب 

يِلي  (36) عا نإ  النَّبِيِّ    عا ِن  :    عا قاالا

الصَّ  تااُح  الطُُّهورُ الا ِمفإ برِيُ   ِة  التَّكإ ا  ِريُمها إ َتا لِيُلها   وا إ َتا ا  وا

لِيُم. ٍء يِف  رواه الرتمذي وقال:  التَّسإ إ حُّ َشا اِديُث أاصا ا احلإ ذا ها

ُن. سا أاحإ بااِب وا ا الإ ذا  ( 36)  ها

أول وقتها   يف  صالة الفجر أداء باب 

 بمزدلفة 

بإِد   (37) نإ عا :      عا ُسولا    "قاالا ُت را أايإ ا را   ما

    : ِ
تايإ الا اِِتاا، إِالَّ صا ًة إاِلَّ ملِِيقا الا ىلَّ صا صا

ئٍِذ   ما وإ يا را  جإ فا الإ ىلَّ  صا وا ٍع،  مإ بِجا  
ِ
اء ِعشا الإ وا ِرِب  املإاغإ ةا  الا صا

 

باب ما جاء    الطهارة،  ب(، أبوا3)  برقم  الرتمذيأخرجه    -  36

 . أن مفتاح الصالة الطهور 
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اِِتاا  بإلا ِميقا  (37) رواه مسلم  ،قا

 باب الصائم إذا أكل أو رشب ناسياً 

ةا   (38) را يإ ُهرا أايِب  نإ  النَّبِيِّ    عا إِىلا  ُجٌل  را اءا  : جا قاالا

   ُسولا ا را : يا الا قا بإُت   فا ِ رشا لإُت وا إِينِّ أاكا

 

برقم  أخرجه    -   37 احلج  يف  استحباب  باب    (،1289) مسلم 

فيه   واملبالغة  باملزدلفة،  النحر  يوم  الصبح  التغليس بصالة  زيادة 

 . بعد َتقق طلوع الفجر

املراد قبل وقتها املعتاد ال قبل طلوع    : قال النووي ،  قوله قبل وقتها 

ما   تأويله عىل  فيتعي  بإمجاع املسلمي  الفجر ألن ذلك ليس بجائز 

ي يف هذا احلديث يف بعض رواياته  ذكرته وقد ثبت يف صحيح البخار 

إن  ا ن  أ  قال  ثم  باملزدلفة  الفجر  طلع  حي  الفجر  صىل  مسعود  بن 

لَم طلع  صىل الفجر هذه الساعة ويف رواية ف       رسول 

كان ال يصيل هذه الساعة         الفجر قال إن رسول 

و  اليوم  هذا  من  املكان  يف هذا  الصالة  هذه    إال هذه  أعلم ويف 

الروايات كلها حجة أليب حنيفة يف استحباب الصالة يف آخر الوقت  

 ( 37/ 9  صحيح مسلم للنووي  )رشح    يف غري هذا اليوم 
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« : الا قا ائٌِم؟ فا أاناا صا «نااِسًيا وا اكا قا سا كا وا ما    أاطإعا

  (38)  إسناد صحيحرواه أبوداود ب

باب إخراج صدقة الفطر قبل الغدو  

 لصالة العيد 

را  (39) ِن ُعما نإ ابإ ُسولا     عا أإُمُر  ملسو هيلع هللا ىلص    »أانَّ را انا يا كا

ما الِفطإِر«   وإ ِة يا الا بإلا الُغُدوِّ لِلصَّ اِة قا كا اِج الزَّ را  بِإِخإ

ِريٌب«    وقال:   الرتمذي   رواه  ِحيٌح غا ٌن صا سا ِديٌث حا ا حا ذا  ( 39) »ها

 يف األضحية ما جاء باب 

را  (40) ُعما ابإِن  نإ  ُسوُل   عا را اما  »أاقا  : الا  قا

 

، كتاب الصوم، باب  2398برقم:  315/ 2رواه أبوداود  -  38

 من أكل ناسيًا.

الرتمذي   -   39 أبوا 677: برقم   أخرجه  باب ما جاء يف    ة، الزكا   ب ، 

 . تقديمها قبل الصالة 
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  »ناٍة ي ُكلَّ سا حِّ ا ِسنِيا ُيضا رشإ   بِاملاِديناِة عا

نٌ  رواه الرتمذي وقال : سا ِديٌث حا ا حا ذا  ( 40)  ها

نإ  (41) ةا   أايِب   عا را يإ ُسولا   أانَّ   ُهرا نإ :  قاالا ملسو هيلع هللا ىلص  را   »ما

انا  هُ   كا ٌة،  لا عا إ  سا ملا ، وا حِّ بانَّ  فاالا  ُيضا را قإ ناا«  يا الَّ  ُمصا

ماجة   رواه ِحيُح    واحلاكم  ابن  صا ِديٌث  حا ا  ذا ها وقال: 

نااِد ووافقه الذهبي.   (41)  اإِلسإ

 باب من ذبح قبل  صالة العيد فإنَم ذبح لنفسه 

الٍِك   (42) ما بإِن  أاناِس  نإ  النَّبِيُّ   عا قاالا   : الا قا

    باحا ذا إِنََّما  فا الاِة  الصَّ بإلا  قا باحا  ذا نإ  »ما  :

قا  الاِة فا دا الصَّ عإ باحا با نإ ذا ما ِسِه، وا ابا  لِنافإ أاصا دإ تامَّ ُنُسُكُه، وا

 

الرتمذي    -   40 األضاحيرواه  أبواب  باب    (1507)  رقمب  يف 

 ( 7565) واحلاكم برقم  الدليل عىل أن األضحية سنةٌ 

  رواه احلاكم يف مستدركه و   3123أخرجه ابن ماجة برقم    - 41

نااِد ووافقه الذهبي   ( 3468) برقم   ِحيُح اإِلسإ ِديٌث صا ا حا ذا  . وقال: ها
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» لِِميا    (42) ُسنَّةا املُسإ

با بإنِ عن   (43) ُت النَّبِيَّ    ُجنإدا ِهدإ : شا ، قاالا يِلَّ ياانا الباجا ُسفإ

    أانإ بإلا  قا باحا  ذا نإ  »ما  : الا قا فا ِر،  النَّحإ ما  وإ يا

باحإ   ذإ إ يا نإ ملا ما ى، وا را اا ُأخإ اهنا كا ُيِعدإ ما لإ ا فا يلِّ « ُيصا باحإ ياذإ لإ  (43) فا

ىماال باب  حّٰ  به لعيبه ُيضا

 عن  (44)
ِ
اء ا ْبا اِزٍب  بإنِ  الإ ُسوُل      عا اما فِيناا را : قا قاالا

      : الا قا اِحيِّ     "فا اضا ُوُز يِف األإ ٌع الا َتا با أارإ

ا   ُضها را ما  ٌ بايِّ ُة  املإاِريضا وا ا،  ُرها وا عا  ٌ بايِّ اُء  را وإ عا الإ  : الا قا فا

ى  نإقا تِي الا تا ِسرُي الَّ كا الإ ا، وا ٌ ظالإُعها اُء بايِّ جا رإ عا الإ  (44) "وا

 

  كتاب األضاحي 5546برقم    يف صحيحه   البخاري  أخرجه-  42
ِحيَّةِ     .5546  برقم ه صحيحيف  و مسلم  بااُب ُسنَِّة األُضإ

باحا   5562برقم  يف صحيحه البخاري أخرجه  -  43 نإ ذا بااُب ما

ادا  الاِة أاعا بإلا الصَّ  . 5067رقم  هصحيحيف  و مسلمقا

  7/214والنسائي    2802رقم  ب يف سننه أبوداود أخرجه -44

 .الكسري مكان  ‘‘ء العجفا ’’ووقع عنده 1497برقموالرتمذي 
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